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ސ.މ

އޮފހުގެ ނަން

1

އއ.ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2

ގަން އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑް

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ތ
ށފައިވާ ސަރަޙައްދުގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނލަން ކިޔުމެއްނެ ި
އއ.ފެރިދޫ ޕްރސްކޫލް ހެދުމަށް ކަނޑައަޅައި ސާފުކޮ ް
މށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި
އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި ފެރިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަ ަ
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،އއ.ފެރިދޫ ޕްރސްކޫލް ހެދުމަށް ކަނޑައަޅައި ސާފުކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން
ތކަށް ދިނުމުން އަގު ކުޑަކޮށް އެމަސައްކަތް
ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ،އެތަން ސާފުކުރާއިރު އެތަނުގައި ހުރި  6ރުކާއި ދަރު އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭ ފަރާ ަ
ކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި ،އެހެން ނޫންނަމަ އެތަކެތި ކެނ ޑުމާއި ބުޑު ނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް ގާތްގަނޑަކަށް ( 50,000.00ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެތއާއި،
ށ އެންމެ
ކތި ދގެން މަސައްކަތް ކުރުވުމަކ ދައުލަތަ ް
ތ ެ
ކށް އެ ަ
ކތި ނލަން ކިޔައިފިނަމަ ލިބޭނ ވަރަށް ކުޑަ އަގެއް ކަމަށްވާތ ،އެމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަ ަ
އެތަ ެ
ފައިދާހުރި ގޮތް ކަމަށްވާތ ،އެކައުންސިލުގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  1ވަނަ ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކޮށް ( 25,000.00ފަންސަވސްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގު ކުޑަވާނެ
ކށް އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވ ނަމަވެސް ،މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވެސް ،މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވެސް ،އަދި
ގޮތަ ަ
ކށްފައިނުވާތ މގެފަހުން އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ ،މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައާއި
މަސައްކަތުގެ އަގު ހޯދި ލިޔުންތަކުގައިވެސް އެކަން ބަޔާން ޮ
މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން ފަދަ މުހިންމު ލިޔުންތަކުގައި އެފަދަ ކަންތައްތައް ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވއެވެ.
އައްޑުއަތޮޅު ގަން އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑުގެ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރޕާޓްސް ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހިންގާފައިވާކަމަށް
ތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،ގަން އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑްގެ
ށ ތައްޔާރުކޮށް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވާ ކަމާއި،
ބޭނުމަށް 2010 ،ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނގެ ވެހިކަލްތަކުގެ ސްޕެއަރޕާޓްސް ހޯދުމުގައި ލިޔެކިޔުންތަ ް
އަދި ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދުތަކެއް ނުވަތަ އުޞޫލުތަކެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް ،އެކަމުގައި
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ކޮ ރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރނާ ލިބިފައި ނުވުމުން މި ކޮމިޝަނުން އެމައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ
ދެންނެވއެވެ.
ކތި ހޯދަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ހޯދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ
އަދި ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކުއްލި ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތާއި ތަ ެ
ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި ،ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ މުދާލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދުތަކެއް ނުވަތަ އުޞޫލުތަކެއް
އެކުލަވާލައި ،އެގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
3

ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

4

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގދ.ވާދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައިހުރި ( 68000ފަސްދޮޅަސް އަށްހާސް) ލޓަރުގެ ތެޔޮ ތާނގއެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް 2
ތތަކުން ކުރިމަތިލާފައިނުވާތ ކަމަށް ބުނެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމުގެ
ވަނަ ފަހަރަށް ކުރެއްވި އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް އެކަށގެންވާ ވަރަށް ފަރާ ް
ކރައްވާފައިވާ އިޢުލާން ބާތިލްކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވަނ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން
މަޢުލޫމާތު މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާތއާއި އަދި މިކަމަށް ދެވަނައަށް ު
ނިންމަވައިގެން ނޫންކަމަށްވެސް މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.35ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުން ދެވަނަ
ކމަށްވެފައި އެފަރާތަކ ބލަމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ
ހށަހެޅު ން ގަބޫލުކޮށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނ އެއްފަރާތަކުން ަ
ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރުމުން ބލަމުގެ ު
ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެބލަމުގައިވާ ކަންތައް އެފަރާތާއި ޙަވާލުކުރެވިދާނެތއާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
( )7/2010ގެ  114ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމޭނ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ މެމްބަރުންގެ
އަޣްލަބިއްޔަތު އެކަމަށް ލިބިގެންކަމަށްވާތ ،ގދ.ވާދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ތެޔޮ ތާނގއެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެއިދާރާއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ
ހށަހެޅުން އިވެލުއޭޓް ކުރެއްވުމަށްފަހު އެބލަމުގައިވާ ކަންތައް އެފަރާތާ ހަވާކުރުމާމެދު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން
ގުޅިގެން އެކަމަށްއެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ު
ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ޅ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފަންޑުން "ވިނަވި" ސްކމުގެ ނަމުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ލޯނު ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިލޯނުތައް ދޭން
ށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާތއާއި ލޯކަލް
ށ ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަ ް
ކ ޚިލާފަ ް
އުޅެނ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފަންޑުން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަ ާ
ކވާތަކުގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ކައުންސިލްތަކުން ލޯނު
ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު ކުރިމަތގައި އޮތުމާއެކު ،އެ އިންތިޚާބަށް ކުރާ ކެމްޕޭންތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަ ު
ދޫކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުންގެންދާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅެމުންދާތ އާއި ،އަދި އެކަމަކ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިދާނެ ކަމަކަށްވާތ ،އެ އިންތިޚާބު
ނިމެންދެން ލޯން ދޫކުރުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެއިދާރާގައި ދެންނެވއެވެ.
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އޮފހުގެ ނަން
މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލްގައި ތްރފޭސް ކަރަންޓް ކޭބަލް ވަޅުލުމަށްޓަކައި އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަފަހަރު އޮކްޓޯބަރު  2016ގައި ކުރި
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  7ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓްތަކުގައި ބައެއް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާކަމަށް
ތކުން
ބުނެ މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަންގައިގެން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ދެވަނަފަހަރު އިޢުލާނު ކުރުމުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނ އެންމެ ފަރާ ަ
ތ
ހށަހެޅުނު އަގުތަކުގެ ދެގުނައަށްވުރެވެސް ބޮޑު އަގެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެފަރާ ާ
ކަމަށާއި ،އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ ކުރ ގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ު
ތކެއް ކުރަމުންދާ
އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތަކ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރގެ ގިނަ މަސައްކަތް ަ
ކމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި
ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،އަދި އެމިނިސްޓްރގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތެއް ަ
ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،ތިރގައިމިވާ ކަންކަން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ށފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  21ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު
 .1ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލްގައި ތްރފޭސް ކަރަންޓް ލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކަނޑޫދޫ ސްކޫލުން ކޮ ް
ސާފުކޮށް  06ފަރާތުން އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި ،މގެތެރެއިން  05ފަރާތަކ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ނަމުގައި އަންދާސހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ
ކށް ނުވުމާއި ބިޑުގައި ހިމަނަންޖެހޭ
ފރާތަ ަ
ތކަކ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ އޮތް ަ
ތ ަ
ތތައް ކަމާއި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ގިނަ ފަރާ ް
ފަރާ ް
ކށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ގެޒެޓްގައި
ބޑު ހަމަނުވާތ ،އަލުން މި މިމަސައްކަތް ޮ
ޑޮކިއުމެންޓްތައް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ އިޢުލާނަށް ޞައްޙަ ި 3
ޝާއިޢުކޮށް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ މިނިސްޓްރން ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލަށް އަންގާފައިވާކަން.
ނ ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި ،ބިޑުތައް ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން
 .2ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  03ފަރާތު ް
އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ،ތ.ކަނޑޫދޫ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމާއި ،އެކުންފުންޏަކ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓްއެއްގެ ގޮތުގައި
ލ
ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްކަމާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2014/19އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރގެ ޤާނޫނު) އައުމާއެކު ލޯކަ ް
ތލްވެފައިކަން.
އިންވެސްޓްމެންޓްތައް މިހާރުވަނ ބާ ި
ގ
 .3މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވުމުން މިނިސްޓްރގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓއިން ބިޑުތަކު ެ
ފއި
ޅފައިވާ  3ބިޑުގެ ތެރެއިން  02ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަ ނުވާތ ޑިސްކޮލި ަ
އިވެލުއޭޝަނެއް ހަދާފައިވާކަމާއި ،ހުށަހަ ާ
ކލިފައިވެފައިވާ ކުންފުންޏާ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ބިޑު އިވެލުއޭޝަން
ތކުން ޮ
ނށްވެފައި ކުރިމަތިލި ފަރާތް ަ
ށފައިވާ ކަމާއި ،މިއ ދެވަނަ އިޢުލާ ަ
ކޮ ް
ކޮމިޓއިން ނިންމާފައިވާ ކަމާއި ،މި މަސައްކަތް އެކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑޫދޫ
ސްކޫލަށް އަންގާފައިވާކަން.
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ފތު ބޮޑު އަގެއްކަމާއި ،އަދި އަނެއް 02
ފރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ތަ ާ
 .4ކޮލިފައިވި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ ބިޑު ހުށަހެޅި އަނެއް ަ 02
ޅ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތކަން ބލަން
ށފައިވަނ ބލަން ހުށަހަ ާ
ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު ޑިސްކޮލިފައި ކޮ ް
ތކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ޗެކްލިސްޓުން އެނގޭކަމާއި ،ނަމަވެސް މި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި
ހުށަހަޅާ ފަރާތް ަ
ށ މަޢުލޫމާތު ދފައިވާކަން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަން.
ކ ް
ތތަ ަ
ފަރާ ް
ވމާ ،ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލްގައި ތްރފޭސް ކަރަންޓް ލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރައްވައިގެން ،ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ސްޓޭޓް
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ޓްރޭޑިންގ

އޯގަނައިޒޭޝަން އެސް.ޓ.އޯ.އިން ށ.ނަރުދޫގައި ބޭސްފިހާރައެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ،ބޭސް ފިހާރައެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި

ޕލކ ލޓޑ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތލ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށާއި ،އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ވަނވެސް ބޮޑުއަގެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި
ށފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،ށ.ނަރުދޫގައި
އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮ ް
ފއިވަނ ނަރުދޫ
ށ ަ
އެސް.ޓ.އޯ.ގެ ބޭނުމަށް ހަދާ ބޭސްފިހާރައިގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިޢުލާންކޮށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮ ް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ކަމާއި ،އެގޮތުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  08ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވ
ނަމަވެސް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވަނ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމާއި ،އެމަޢުލޫމާތު ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެސް.ޓ.އޯ.އަށް ފޮނުވުމުން އެމަސައްކަތް
ކށްފައިވަނ ގާނޫން ނަންބަރު ( 2014/18ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ
އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ އެސް.ޓ.އޯ.އިން ކަމާއި ،އެމަސައްކަތް ޙަވާލު ޮ
ފއިވާ ފަރާތަކަށް ނުވިނަމަވެސް އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ އެސް.ޓ.އޯ.ގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ގައިޑްލައިންސްގައި ހިމެނޭ
ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ކޮށް ަ
ކމަށް ނުބެލެވޭތ މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް
ތކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ަ
އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިންކަމަށްވުމުން މިއ ވަކި ފަރާ ަ
ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވއެވެ.
އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެސް.ޓ.އޯ.ގެ ބޭނުމަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ގާނޫން ނަންބަރު ( 2014/18ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެމަތިން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން މެނުވ ޚިދުމަތް ނުހޯދުމަށްވެސް ދެންނެވއެވެ.
މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ދުރުރާސްތާ މަސްވެރި އުޅަނދު ފަހަރު ބަނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން

1

މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް އެންޑް
އެގްރިކަލްޗަރ

ބަންނަމުންދިޔަ  2މަސްދޯނގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށގެންވާ ގޮތުގައި މުއްދަތަށް ނިންމަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާއިރުވެސް  19ޖޫން  2008ގައި އިތުރު 4
ބން މިނިސްޓްރއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާ
މަސްދޯނި ބަނުމުގެ މަސައްކަތް  540ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކޮންޓްރަކްޓަރއާއި ހަވާލުކުރުމުގެ ސަބަ ު
ކަމަށާއި ،މިއިން އެއްވެސް ދޯންޏެއްގެ މަސައްކަތް ،މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ނިމިފައިނުވާތ ،އެއެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް،
އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް  3ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް އަންގާފައިވނަމަވެސް 06 ،އޮކްޓޯބަރ  2011ގެ ނިޔަލަށް
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ށ މިނިސްޓްރން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ކ ް
މިނިސްޓްރއަށް އެފައިސާ ލިބިފައިނުވާއިރުވެސް ،އެފައިސާ ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަ ަ
ކށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި
ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަ ަ
ކުރެވިފައިނުވާކަން ތަޙްޤޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތ ވއެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެދި ދެންނެވއެވެ.

މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ހިނގި ދުރުރާސްތާ މަސްވެރި އުޅަނދު ބަނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  25ޖޫން  2007ގައި އަމިއްލަ
ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރެވުނު  2ދޯނި ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ،ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް މަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވާތ 2 ،ފަހަރެއްގެ މަތިން 157
ކށްދިން މުއްދަތާއެކު ދޯނގެ މަސައްކަތް  24ސެޕްޓެމްބަރ  2008އަށް މުޅިން ނިންމަން ޖެހޭއިރުވެސް މަސައްކަތް
ދުވަސް އިތުރުކޮށްދފައިވާ ކަމަށާއި ،އިތުރު ޮ
ނިންމާފައި ނުވާތއާއި 2009 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިޕްރޮޖެކްޓަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބަޖެޓްކޮށްފައިނުވާތ ،ކޮންޓްރެކްޓަރއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން
ކޓަރގެ އަތުން މިނިސްޓްރއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އޮކްޓޯބަރ  2011ގެ ނިޔަލަށް
ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިއެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރިއިރު ،ކޮންޓްރެ ް
2

އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެ އޮފސް
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އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެ އޮފސް

މިނިސްޓްރއަށް ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެފައިސާ ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތް ކަމަށް
ކށް ބަލާއިރު ،އަމިއްލަ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ( 847,803.84އަށްލައްކަ
އތަ ަ
ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަ ް
ތށް ހޯދާފައިނުވަނ މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ
ސާޅސް ހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިންރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތަރުލާރި) ރުފިޔާ ދައުލަ ަ
ށ ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަން އެނގޭނެ ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރނާއެއް ތަޙްޤޤަށް ލިބިފައިނުވާތއާއި
ތކަ ް
އިސްވެރިންގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން ވަކި ފަރާ ަ
ޔށް ގެންދިޔުމަށް
ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑ މިފައިސާ ހޯދުންކަމަށްވާތ ،މި ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ވހާވެސް އަވަހަކަށް ކުރި ަ
އެދި ދެންނެވއެވެ.

މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ދުރުރާސްތާ މަސްވެރި އުޅަނދު ފަހަރު ބަނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން
ބަންނަމުންދިޔަ  2މަސްދޯނގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށގެންވާ ގޮތުގައި މުއްދަތަށް ނިންމަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާއިރުވެސް  19ޖޫން  2008ގައި އިތުރު 4
ބން މިނިސްޓްރއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާ
މަސްދޯނި ބަނުމުގެ މަސައްކަތް  540ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކޮންޓްރަކްޓަރއާއި ހަވާލުކުރުމުގެ ސަބަ ު
ކަމަށާއި ،މިއިން އެއްވެސް ދޯންޏެއްގެ މަސައްކަތް ،މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ނިމިފައިނުވާތ ،އެއެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް،
އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް  3ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް އަންގާފައިވނަމަވެސް 06 ،އޮކްޓޯބަރ  2011ގެ ނިޔަލަށް
ށ މިނިސްޓްރން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން
ކ ް
މިނިސްޓްރއަށް އެފައިސާ ލިބިފައިނުވާއިރުވެސް ،އެފައިސާ ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަ ަ

5

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

ކށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި
ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަ ަ
ކުރެވިފައިނުވާކަން ތަޙްޤޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތ ވއެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދެންނެވުނެވެ.

ފރާތަކަށް 09
ލައިސަންސް ނެތި އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ސައިކަލް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން ( 40000/-ސާޅސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވިފައިވާ ަ
މާރިޗު  2015ގައި ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހަދައިދފައިވާ ކަމަށާއި ،އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިފަދަ
4

ފުވައްމުލަކު އަތޮލު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާ

ތތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި ،މިޢި
ކށް ލައިސަންސް އަލުން ހަދައިދެވޭނ އެފަރާތްތަކުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އެކި ފަރާ ް
ތތަ ަ
ފަރާ ް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ޏ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު މަގާމާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ
ކށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ،ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަ ަ
ކން ފާހަގަކުރެވޭތ ،ލައިސަންސް ހަދައިދިނުމުގައި
އެއްގަ މު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހަދައިދިނުމުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ަ
އަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެދި ދެންނެވއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓުގެ ޑެޕިއުޓ ސ.އ.އޯގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތުނެ ،އެތަނުގެ ވަޒފާއަށް ވަތް ތާރޚެއްކަމަށް ކުރގެ ތާރޚެއް ޖަހައިގެން
އެދުވަސްތަކަށް މުސާރަ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކަށް ބަލާއިރު ،އެމް.ޕ.އެލްގެ ޑެޕިއުޓ ޗފް
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މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

6

ދ .މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް

އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އައްޔަނު ކުރެވުނު ފަރާތްވަނ  12މާރޗް  2012އިން ފެށިގެން އެމް.ޕ.އެލްގެ ވަޒފާއަށް ހާޒިރުވި ނަމަވެސް އެފަރާތުގެ
ހާޒިރގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާކަން ތަޙުޤޤަށް ފާހަގަވެފައިވާތ ،ކުރިއޮތް ތަނުގައި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް
ދިނުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ބލިވެކަމަށްވާތ،
ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލްގެ ޓޗަރަކަށްއުޅޭ ފަރާތަކުން ގާތްގަނޑަކަށް  2008ވަނަ އަހަރު އެންމެދުވަހަކު ސްކޫލަށް ނިކުތުމަށްފަހު ،އޭރު އޭނާ އިނ ަ
ތކުން ދައްކާގޮތުން އޭނާ ހުރިހާ ދުވަހަކު ސްކޫލަށް
އެދުވަހަށްފަހު އޭނާ ވިހަންދެންވެސް ގޮސްއުޅުނ މާލޭގައި ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް ސްކޫލްގެ ލިޔެކިޔުން ަ
ހާޒިރުވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާއަށް މުސާރަވެސްދފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކށް ބަލާއިރު،
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަ ަ

ކންނާއި މުސާރައާއި އެލަވަންސް ފައިސާގެ ޚަރަދު
ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލުގައި  2008ވަނަ އަހަރު ޕްރައިމަރ ޓޗަރަކަށް އުޅުނު ފަރާތުގެ ޙާޟިރ ރިޕޯޓުތަ ު
ށ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި
ކށް އުޅުނު ފަރާތަ ް
ރިޕޯޓުތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ،ޖެނުއަރ  2008އިން ފެބްރުއަރ  2009އަށް ޕްރައިމަރ ޓޗަރަ ަ
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( 44964.15ސާޅސްހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހަތަރު ރުފިޔާ ފަނަރަހާސް) ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލުން ދޭންޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޕްރައިމަރ ޓޗަރަކަށް ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލުން ދފައިވަނ ( 40951.66ސާޅސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސްއެއް ރުފިޔާ
ނކަމުން ،ޕްރައިމަރ ޓޗަރަށްދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ( 4012.49ހަތަރުހާސް ބާރަ ރުފިޔާ
ށ ފާހަގަވެފައިވެއެވެ .އެހެ ް
ފަސްދޮޅަސްހަ ލާރި)ކަން ތަޙުޤޤަ ް
ފއިނުވާކަން އެނގެން އޮންނާތ ،މިފައިސާ އަކ އޭނާއަށް ހައްޤުވާ ފައިސާއެއްކަމަށް ތަޙުޤޤަށް ބެލެވޭތ ،އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ
ސާޅސްނުވާ ލާރި) އެފަރާތަށް ދ ަ
( 4012.49ހަތަރުހާސް ބާރަ ރުފިޔާ ސާޅސްނުވާ ލާރި) އެފަރާތާ ހަވާލުކުރުމަށް އެދި ދެންނެވއެވެ.
ކ .ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފައިސާއާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ އޭރުގެ އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ދައުލަތުގެ ފައިސާ
ބެލެހެއްޓުމާއި ،ގެންގުޅުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކޯޓުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި 04
ށ
ށފައިވާ ކަމަ ް
ށ މަގުފަހިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮ ް
އެއަރކޮންޑިޝަން ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަ ް
ބުނާ މައްސަލަ
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ކ .ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

ކށް ބަލާއިރު ،ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރާ
ނތަ ަ
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަ ް

ށފައިނުވާތ ،އެދުވަސްވަރު ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގައި
މުވައްޒަފު ޗުއްޓ ނެގިއިރު ،އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ލިޔުމުން ޙަވާލުކޮ ް
މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާތ ،ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ތިޖޫރއިން މަދުވެފައިވާ ފައިސާގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތެއް
ސާފުނުވާތ ،މުވައްޒަފަކާ އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާއިރު ލިޔުމުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށާއި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާގެ
ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށާއި އިދާރ ހިންގުން މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް
ދެންނެވއެވެ.

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބަނދަރު ޞަރަޙައްދުގައި ސޯލާ ބައްތި ޖެހުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ،އޭރު ދ .އަތޮޅު ކައުންސިލަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ޝާޠިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
8

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރ އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތކަށް ބަލާއިރު،
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަން ަ

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރ އަތޮޅުއޮފހުން  2010ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބަނދަރުގައި ސޯލަރ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމުގެ
ޕްރޮޖެކްޓަކ 2010 ،ވަނަ އަހަރަށް އެއޮފހުގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަމަކަށް ނުވެފައި ،އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތަށް
ދޭންޖެހޭ އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ބަޖެޓް ކޯޑުން ފައިސާ ބަދަލުކުރުމަށް އެ އޮފހުން ފޮނުވާފައިވާ ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޮނުވާފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ  4.05ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާ ޙިލާފަށްކަމާއި އެ މަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  4.06ވަނަ
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އޮފހުގެ ނަން

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް
ތނުގައި ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޮނުވުމުގައާއި ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށްކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތ ،ކުރިޔަށް އޮތް ަ
ތށް ޢަމަލުކުރަން ދެންނެވއެވެ.
މަސައްކަތެއްކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮ ަ
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ސިފައިންގެ  121ވަނަ އަހަރ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގާ ޚަރަދުތައް ސިފްކޯއިން ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް
ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓ އަށް ބިލް ކުރާގޮތަށް ފޮނުވާފައިވނަމަވެސް ،އެރަސްމިއްޔާތުގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ހިނގާފައިވާ  300,000.00ރުފިޔާވެސް ދައްކަމުންދަނ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލާގައި  2013ވަނަ އަހަރު
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ ދިފާއ ބާރު

ތ ހޯދުމަށް ސިފްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  8.15ވަނަ
ތކަށް ބޭނުންވާ ތަކެ ި
ސިފައިންގެ  121ވަނަ އަހަރ ދުވަހުގެ ހަރަކާތް ަ
ކރިމަގުގައި އެމް.އެން.ޑ.އެފް އިން މަސައްކަތްތައް
މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ނޫންކަން ތަހުޤޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތު ،
ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރާނަމަ އެ މަސައްކަތެއްގެ އަގު ( 25,000.00ފަންސަވސް ހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ( 1,500,000.00އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ) އަށް
އަރާނަމަ ،އެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދާނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.15ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމުގައި ދެންނެވއެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ސިފައިންގެ  121ވަނަ އަހަރ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގާ ޚަރަދުތައް ސިފްކޯއިން ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް
ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓ އަށް ބިލް ކުރާގޮތަށް ފޮނުވާފައިވނަމަވެސް ،އެރަސްމިއްޔާތުގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ހިނގާފައިވާ  300,000.00ރުފިޔާވެސް ދައްކަމުންދަނ

10

މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

ކށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލާގައި ސިފްކޯއިން ތަކެއްޗާއި
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަ ަ

ޓްރެޜަރ

ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސއެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން ތަހުޤޤަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތ ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން
ކލަބް ސޮސައިޓތަކުން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި
ސަބްސިޑ ލިބޭ އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ވަސލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ް
ޢަމަލުކުރާނެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސއެއް އެކުލަވާލުމަށް ދެންނެވުނެވެ.
ގއ .އަތޮޅުގޭގެ ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އައުޓްސޯސް ކުރެވުނ ޚަރަދުކުޑަ ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ނަމަވެސް ،ގއ.އަތޮޅުގޭގެ ސެކިއުރިޓ
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާނ އެ މަޤްޞަދަށް ސަމާލުކަން ދިނުމެއްނެތި ،އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހތެރިޔާ  10%ޙިއްސާ އޮންނަ ،އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ

11

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބޯޑުގައި އޭނާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކާ ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތް އެކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އަތޮޅުއޮފހުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނ އަތޮޅުވެރިޔާގެ
ކ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގއ.ވިލިނގިލ ބްރާންޗްގެ ސެކިއުރިޓގެ
އެހތެރިޔާ އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި ،އެކުންފުނގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނ އޭނާގެ ބޭބެ ކަމަށާއި ،ބޭން ް
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ،އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހތެރިޔާގެ  10%ޙިއްސާ އޮންނަ ،އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑްގައި އޭނާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކަށް ހޯދުމަށް ،އޭނާ
އަމިއްލައަށް ސޮއިކޮށް ،އަތޮޅު އޮފހުން ލިޔުމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކަށް ބަލާއިރު،
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އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

 .1ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ އަތޮޅުއޮފހާއި އަތޮޅުގޭގެ ސެކިއުރިޓ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ އޮފހުން  06ޑިސެމްބަރ  2009ގައި ނަންބަރު PA-
IJ/2009/

އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު ،އެ އިޢުލާނު ނަންބަރު ފުރިހަމަނުވާކަން ތަޙުޤޤަށް ފާހަގަވެފައިވާތ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ރަސްމ

ލިޔުންތަކުގައި ނަންބަރު ފުރިހަމައަށް ޖެހުމަށާއި،
ޅފައިވނަމަވެސް ތަޙުޤޤަށް ލިބިފައިވަނ އޭގެތެރެއިން
 .2ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ އަތޮޅުއޮފހާއި އަތޮޅުގޭގެ ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓުމަށް  9ފަރާތުން އަގު ހުށަހަ ާ
 5ފަރާތުގެ އަންދާސ ހިސާބުކަމަށްވާތ ،ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  15ވަނަ ބާބު ގެ  23ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއޮފހުގެ (މިހާރު
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ) ޕްރޮކިއުމެންޓާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކެއް ފުރިހަމައަށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
ތރުބުރ އަތޮޅު ގޭގެ ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓުމުގެ
 .3މާރިޗް  2010ގައި ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ އަތޮޅުއޮފހާއި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި ދެމެދު ،ހުވަދުއަތޮޅު އު ު
ށފައިވިނަމަވެސް ،އެއްބަސްވުމުގެ  2ވަނަ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ،މި އެއްބަސްވުމުގައި އަތޮޅުގޭގެ ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓުންކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ތތަނުގައި
މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެއ ގއ .އަތޮޅު އޮފހާއި އަތޮޅު ގޭގެ ސެކިއުރިޓ ބެލެހެއްޓުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަން އެނގެން އޮންނާތ ،ކުރިއަށް އޮ ް
އެއްބަސްވެވޭ މަސައްކަތް ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެން ބަޔާންކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
2014ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު ނުވަތަ އޭޕްރިލް ހިސާބުގައި ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ،ޢިމާރާތްކުރި ކޮޓަރިއެއް (ފާޚާނާއަކާ
ތ
ކ ި
އެކު) ޢިމާރާތްކުރ އެސްޓިމޭޓަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުނުކޮށް ،ޢަމަލގޮތުން ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެގެން އެމހުންކަމަށާއި ،މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރި ތަ ެ
ތށް ހިނގި
ފއިވަނ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން ފާސްކޮށްގެން ނަމަވެސް މަސައްކަ ަ
ށ ަ
ގަތ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންކަމަށާއި ،އެ މަސައްކަތް އެގޮތަށް ކޮ ް
ޚަރަދުގެ ތަފްޞލެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށްވެސް އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ހާމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށްބުނާ
މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކަށް ބަލާއިރު،
12

ރ .އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 .1ރ .އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭސްފިހާރައިގެ އިރުމަތ ފަރާތުގައި ކޮޓަރިއެއް (ފާޚާނާއާއެކު) ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި އިމާރާތްކުރުމުގެ
ކރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެއްޗަކ 1,000.00ރ( .އެއްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑުތަކެތި ކަމުގައިވނަމަވެސް މގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަކެތި
މަސައްކަތް ު
ތ
ކ ި
ގަތުމުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  8.09ނަންބަރުގައި ވާފަދައިން ތިން ފަރާތުން ކޮޓޭޝަން ހޯދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،މިފަދަ ތަ ެ
ގަތުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށާއި،
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އޮފހުގެ ނަން

 .2ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރ ރިޕޯޓް ޤަވާޢިދުން ތައްޔާރުކުރަމުން ނުދާކަން އެނގޭތއާއި ،މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  6.16ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)
އަދި (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތިޖޫރ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ށއި ،އެގޮތުން އެއިދާރާއިން ތަރައްޤ ކުރަމުންގެންދާ
ޏ .ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮރަޕްޝަންގެ އެތަށް ޢަމަލުތަކެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަ ާ
ތ
ތތަކަށްވ ނަމަވެސް އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާ ާ
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކްގެ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު އެމަސައްކަތަކ  25000/-ރުފިޔާގެ ބޮޑު މަސައްކަ ް
ތކޮށް ނިމުނުފަހުން ކަމަށާއި ،އެމަސައްކަތަށް
ހަވާލުކޮށްފައިވަނ އިޢުލާން ކުރުމަކާ ނުލާކަމަށާއި ،އަދި އެމަސައްކަތުގެ އެގްރިމެންޓްވެސް ހަދާފައިވަނ މަސައްކަ ް
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ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާ

ކ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރިއިރު ގަތް ތަކެތގެ މަޢުލޫމާތު އެއިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް  6ލައް ަ
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކަށް ބަލާއިރު ،ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޏ.ފުވައްމުލައް އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި
ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތެއްގެ އިތުރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  8.33ވަނަ މާއްދާ އާ ޚިލާފަށް ،އަސްލު ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ
އަގުގެ  10%އަށްވުރެ ،އިތުރަށްވާ މަސައްކަތް އެފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި ،އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނ އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތުގެ
ތ ކުރުވުމުގައި
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިނުވާތކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަސައްކަ ް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.33ވަނަ މައްދާއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ގ ފައިނޭންސް މެނޭޖަރަކަށް މހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ގަވައިދުން އިންޓަރވިއުޕެނަލް ކަނޑައަޅައި އިންޓަވިއު
އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ެ
ށފަހު އެކުދިއްނާ
ށ ދެތިންފަރާތެއްގެ ސވ ހޯދުމަ ް
ށ ވަޒފާނުދ ކުންފުނގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (އެމް.ޑ) އަމިއްލައަ ް
ކުރުމަށްފަހު އެއިން އެއްވެސް މހަކަ ް
އަމިއްލަޔަށް އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު ވަޒފާދފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިވަޒފާ ދފައިވަނ ސިޔާސ ޕާޓއެއްގެ އެކްޓިވިސްޓެއްގެ އަންހެނުންނަށް ކަމަށާއި ،އައްޑޫ
އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި އެސް.ޓ.އޯގެ އެމް .ޑ އަކަށް އެއްބޭފުޅަކު ހުންނެވުމަކ ކޮރަޕްޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ،މިދެކުންފުނގެ
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އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރިސޯސަސް ވަނ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސްހުނި ކޮށްފައި ކަމަށާއި ،ދާދިފަހުން އެމް.ޑގެ ޅިޔަނު އައްޑުއަށް ކުރި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ދަތުރެއްގައި އެސް.ޓ.އޯގެ
ކށް ބަލާއިރު،
ނތަ ަ
ވެހިކަލްއެއް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަ ް
 .1އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ފިނޭންސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން އެ ކުންފުނިން ކުރި އިޢުލާނުގައި ،އިޢުލާން ނަންބަރެއްވެސް
އަދި އިޢުލާން ކުރި ތާރޚެއްވެސް ލިޔެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ،އިޢުލާންތައް ކުރާއިރު ،އިޢުލާން ނަންބަރާއި އިޢުލާން ކުރާ ތާރޚު
އިޢުލާނުގައި ހިމެނުމަށާއި،
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ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން

 .2އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ފިނޭންސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން އެ ކުންފުނިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،އެ މަޤާމަށް
ކުރިމަތިލ ފަރާތްތަކުގެ ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށާއި ލިބިފައިވާ ތަޢުލމުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އެއްވެސް
މިންގަނޑެއް ގެންގުޅެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ލިބިފައިވާ ތަޢުލމާއި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ވަކި މިންގަނޑެއް
ކަނޑައަޅައި އެއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.
ފންޏަކުން އެއްމިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުއަގެއްގައި ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި ،މިހާރު
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއިން ހަލާކުވެފައިވާ ފޯކް ލިފްޓެއް ،ޕްރައިވެޓް ކުން ު
ތކަށް ބަލާއިރު" ،ސަރުކާރުގެ
ފޯކް ލިފްޓް އޮތ ބޭނުންނުކުރެވި ބާއްވާފައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަން ަ
ނތަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ސްޓްރެޓެޖ އާއި ގަވާއިދު"ގައި ކުންފުނިން މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރަންވާނ ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ
ކުންފު ި
ހގައި ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ބޭނުން
ފަރާތާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްހަދައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަ ު
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މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ޔށް ނެގި ފޯކްލިފްޓްތައް ،ކުއްޔަށް ނެގުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައި ނުވާކަމާއި ،އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑާއި
ވެގެން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ކުއް ަ
ށ ފަހުގައިކަން
ޓތައް ކުއްޔަށް ނަގާ އެޚިދުމަތް ހޯދުމަ ް
އެފަރާތާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން އަމިއްލަ ކުންފުނިން ފޯކްލިފް ް
ތތަނުގައި ކުންފުނިން މަސައްކަތެއް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރާނަމަ ނުވަތަ ކުންފުނިން ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ އެމަސައްކަތެއް
ތަޙްޤޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ކުރިޔަށް އޮ ް
ކުރުވަން ވާނ ނުވަތަ އެޚިދުމަތެއް ހޯދަންވާނ އެމަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެޚިދުމަތެއް ހޯދާ ފަރާތާއި ކުންފުންޏާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށްފަހުކަމުގައި
ދެންނެވއެވެ.
ރ ހުރިހާ ދަތުރެއްވެސް ކުރަމުންގެންދަނ ގއ.ގެމަނަފުށ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ އަންހެނުންގެ
 2009ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ގއ.ގެމަނަފުށކޯޓުން ކު ާ
ރތްތަކުގެ ލޯންޗާއި އެހެނިހެން އުޅަނދުތައް
ޅިޔަނުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައި އޮންނަ ލޯންޗުގައި ކަމަށާއި ،މިލޯންޗްގެ އިތުރަށް ރަށުގައި އެހެން ފަ ާ
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ގއ .ގެމަނަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

ކށް ބަލާއިރު،
ހުންނައިރުވެސް އެއިން އެއްވެސްފަރާތަކުން އަގު ނުބަލާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަ ަ
ގއ.ގެމަނަފުށ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ ތަދުރުތައް ކުރުމުގެ ކުރިން  03ފަރާތުން އަގު ހޯދާފައިވާކަން ތަޙްޤޤަށް އެނގެން އޮތްނަމަވެސް ،އެކަން
ކޮންފައިވާކަން ލިޔުމުން ފެންނަން ނެތަތ ،ކޯޓަށް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާއިރު  03ފަރާތުން އަގު ހޯދާކަމުގައިވާނަމަ ،ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށް
ދެންނެވއެވެ.
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މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރ މަނަދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނ.މަނަދޫގައި  2013ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިމާރާތްކުރަމުންދާ ޕްރސްކޫލްގެ މަސައްކަތް ،ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ނިންމާފައިނުވާ
ކަމަށާއި ،އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިންނާއި ދ.މދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އެހގެގޮތުގައި ދޭން ނިންމާފައިވާ ފައިސާއިން ކަމަށާއި،
އެމަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ނިންމާފައިނުވާ ނަމަވެސް މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަނ އެމަސައްކަތް ހަވާލުވިފަރާތަށް ފައިސާދފައި ކަމަށާއި،
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އޮފހުގެ ނަން

އަދި މަސައްކަތް ނިމުމުން ވަކި މުއްދަތެއްވަންދެން ބަހައްޓަންޖެހޭ ރިޓެންޝަން ފައިސާވެސް އެފަރާތަށް ދފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފައިސާ އެފަރާތަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނ
ކައުންސިލްގެ ރައސް ނެތް ދުވަސްވަރެއްގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއް ކަމަށާއި ،މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާއާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމާ ހަވާލުވެ ހުރި
ކށް ބަލާއިރު،
ޤކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަ ަ
ތޙްޤ ު
ފަރާތަކ ޕްރސްކޫލްގެ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވިފަރާތުގެ ގާތްމހެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ަ
 .1މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައި ،މަސައްކަތުގެ އަގު (ތަކެތގެ އަގާއެކު)  100,000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  500,000/-ރުފިޔާ ދެމެދުގެ
ކތް ކުރަމުންދާ ގޮތް ބެލުމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ ،އެ މަސައްކަތުން ނިމުނު ބައެއްގެ އަގު ހޯދުމަށް ވަކިވަކި ބިލު ހުށަހެޅުމުން ،މަސައް ަ
ކށްނިމިފައިވާ މަސައްކަތެއް
ކން އެ މަސައްކަތަކ ޮ
ކ ނުވަތަ އެ މަސައްކަތެއް ސްޕަވައިޒްކުރުމާ ހަވާލުވެހު ރި ފަރާތަ ު
އިންޖިނޭރަކު ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓަ ު
ކަމަށް ސޮއިކުރުމުން އެ ބިލެއްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ތެރެއިން އެޑްވާންސް ފައިސާ އާއި ރިޓެންޝަންއަށް ނިސްބަތުން ޖެހޭ އަދަދު ކެނޑުމަށްފަހު އެ ބިލަކަށް
ފައިސާ ދެވިދާނެ ކަމަށާއި އަދި މިނޫން ފައިސާއެއްވެސް ކަނޑަ ންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ ފައިސާ ދޭންވާނ އެފަދަ ފައިސާވެސް
ށފައިވާއިރު ނ .މަނަދޫ ޕްރ ސްކޫލް އިމާރާތްކުރި ފަރާތަށް ފައިސާ ދފައިވަނ މަސައްތް ސްޕަވައިޒްކުރި ފަރާތެއްގެ ރިޕޯޓެއްނެތި
ކަނޑުމަށްފަހު ކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
އ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައި
އަދި ކަނޑަންވާ ފައިސާ ނުކަނޑާކަމަށްވާތ ނ .މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކުގަ ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒްކުރި ފަރާތުގެ ރިޕޯޓް ހޯދުމަށާއި ކަނޑަންވާ ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު ނޫނ
ތށް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށާއި،
ކރި ފަރާ ަ
މަސައްކަތް ު
 .2މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  8.30ވަނަ މާއްދާ ގައި މަސައްކަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް
ށފައިވ
ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ،އެގެނެވުނު ބަދަލެއް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުމުން އެއްބަސްވެފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ށ އިތުރުކުރިކަން ލިޔެކިޔުމުން އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުން މގެ ފަހުން ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ނަމަވެސް 23 ،ދުވަސް މުއްދަތަ ް
ފަރާތުން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މުއް ދަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ބަދަލެއް ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް ލިޔެކިޔުމުން އެއްބަސްވެފައި
ބޭއްވުމަށާއި،
ތގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާ ބަހައްޓާފައިނުވާތ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  8.40ވަނަ
 .3ނ .މަނަދޫ ޕްރސްކޫލުގެ މަސައްކަ ު
ށފައިވާ ފަދައިން ނ .މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ރިޓެންޝަންގެ ގޮތުގައި ކަންޑަންޖެހޭ ފައިސާ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ ް
ކެނޑުމަށްފަހު ނޫނ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށާއި،
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ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ދެމެދު  19ފެބްރުއަރ  2013ގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ  16ވަނަ މާއްދާ (ފައިސާ
ށ
ފ ް
ކތުގެ އަގު ދފައިވަނ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާ ަ
ށ މަސައް ަ
ށ ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮ ް
ޙަވާލުކުރުން) ގައި މަސައްކަތުގެ އަގު ދޭނ  04ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންކަންކަމަ ް
ށ ނޫނ
ކށް ބަހާލައިގެންކަމަށްވާތ މގެ ފަހުން މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާ މަސައްތަކުގައި އެއްބަސްވުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަ ް
 07ބަޔަ ަ
ތށް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށާއި،
ކރި ފަރާ ަ
މަސައްކަތް ު

.5

ތކުރި އަމިއްލަ ފަރާތަށް މަސައްކަތުގެ އަގު ދެވިފައިވަނ ރިޓަންޝަންގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި މުއްދަތަށް
ނ.މަނަދޫ ޕްރސްކޫލުގެ މަސައްކަ ް
މަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވުމުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  17ދުވަހަށް ކަނޑަންޖެހޭ ފައިސާ ނުކެނޑިކަމާއި ރިޓެންޝަންގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ދަށްވު މުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުންނާއި ރިޓެންޝަން ބަހައްޓަންޖެހޭ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާގޮސްފައިވާތ
ރިޓެންޝަން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  17ދުވަހަށް ކަނޑަންޖެހޭ ( 40,128.33ސާޅސްހާސް ސަތޭކަ އަށާވސް ރުފިޔާ ތިރސްތިން
ލާރި) ރުފިޔާ ޑެއިލ ނިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހޯދުމަށް އެންގއެވެ.

ކޮލަމާފުށ ޞިއްޙމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފަކު މިހާރު ވަޒފާއަށް ނިކުންނަނ މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތަށް ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް މިކަން ހިނގާކަން އެނގުނ ،އެމުވައްޒަފު
ނޯޕޭ ލވް ނަގައިގެން ކިޔަވަން މާލެ ގޮސްހުއްޓާ 04 ،ސެޕްޓެމްބަރ  2012ގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރން ގއ.ކޮލަމާފުށ ޞިއްޙމަރުކަޒަށް ފޮނުވި ސިޓ/މެސެޖަކާ
18

ގއ.ކޮލަމާފުށި ސިއްޙ މަރުކަޒު

19

ތ
މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލް ް

ގުޅިގެން ކަމަށާއި ،އެސިޓ/މެސެޖުގައި ވަނ ،އެމުވައްޒަފުގެ ވަޒފާއަކ ޞިއްޙމަރުކަޒުގެ ވަޒފާ ކަމަށާއި ،މުސާރަވެސް ދޭނ ޞިއްޙ މަރުކަޒުން ކަމަށާއި،
ށ އެމެސެޖުގައި ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ނަމަވެސް އޭނާ ވަޒފާއަށް ނިކުންނާނ ހެލްތު މިނިސްޓްރއަށް ކަމަ ް

މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި

ތކުގެ މުސާރަ ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ،ދޫކުރި ފަރާތުގެ ހާޒިރއަށް ބެލިފައިނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ފަރާތް ަ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހާޒިރއަށް ބެލުމަށްފަހު މެނުވ މުސާރާ ތައްޔާރުނުކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.

ކޮލަމާފުށ ޞިއްޙމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފަކު މިހާރު ވަޒފާއަށް ނިކުންނަނ މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތަށް ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް މިކަން ހިނގާކަން އެނގުނ ،އެމުވައްޒަފު
ނޯޕޭ ލވް ނަގައިގެން ކިޔަވަން މާލެ ގޮސްހުއްޓާ 04 ،ސެޕްޓެމްބަރ  2012ގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރން ގއ.ކޮލަމާފުށ ޞިއްޙމަރުކަޒަށް ފޮނުވި ސިޓ/މެސެޖަކާ
ގުޅިގެން ކަމަށާއި ،އެސިޓ/މެސެޖުގައި ވަނ ،އެމުވައްޒަފުގެ ވަޒފާއަކ ޞިއްޙމަރުކަޒުގެ ވަޒފާ ކަމަށާއި ،މުސާރަވެސް ދޭނ ޞިއްޙ މަރުކަޒުން ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް އޭނާ ވަޒފާއަށް ނިކުންނާނ ހެލްތު މިނިސްޓްރއަށްކަމަށް އެ މެސެޖްގައި ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތް ގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ގއ.ކޮލަމާފުށ ޞިއްޙ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ
މުސާރަ އާއި ސަރވިސް އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ގއ.ކޮލަމާފުށ ޞިއްޙ މަރުކަޒުން އެ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ ހާޒިރ އަށް
ހކަށް ނުވަތަ އޮފހަށް ގަޑިޖެހުނު ދުވަހަކަށް ނުވަތަ ނޯޕޭ ލވްގައި ހުންނަ ދުވަހަކަށް މުސާރަ އަދި ސާރވިސް
ށފައިނުވާތ ،އެފަރާތް ހާޒިރުނުވާ ދުވަ ަ
ކ ް
ރިޢާޔަތް ޮ
ށފައިވާ
އެލަވަންސް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އޮތަތ ،ގއ.ކޮލަމާފުށ ޞިއްޙ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތްގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮ ް
ރތުގެ އަތުން ހޯދުމަށް ދެންނެވއެވެ.
މުއްދަތުގައި އެގޮތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދެވިފައިވާނަމަ އެފައިސާ އެފަ ާ

ށފައި ނުވާ
ކށް ވިއްކާފައިވާ ބައެއް މުދަލާއި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ތަކެއްޗަށް ބިލްކޮ ް
ތތަ ަ
ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ތިލަފުށ ސައިޓުން އެކިފަރާ ް
ކަމަށާއި ،ބިލްކޮށްގެން ވިއްކާފައިވާ ތަކެއްޗާއި ކުއްޔަށް ދފައިވާ ތަކެތގެ އަގާއި ކުލގެ ގޮތުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 134,55.00
(އެއްލައްކަ ތިރސް ހަތަރުހާސް ފަންސާސް ފަހެއް) ރުފިޔާ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެފައިސާ ހޯދުމަށް އެކަށގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުންފުނިން
20

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް
ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް

ތކަށް ބިލް ކުރަމުންވެސް
ށފައި ނުވާއިރު ،ކުންފުނގެ މުދަލާއި ތަކެތި ވިއްކައިގެންނާއި ކުއްޔަށްދގެން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބިލް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ަ
ކޮ ް
ބލާއިރު ،ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ސަރުކާރުން އުވާލަން
ނުދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކަށް ަ
ޓކައި ކުންފުނގެ ހުރިހާކަމެއް ބަލަހައްޓަމުން
ނިންމައި  2012ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން އެކުންފުނގެ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށް ކުންފުނި އުވާލުމަށް ަ
އަންނަނ މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ،ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންކަމަށްވާތ ،ވަރކްސް
ކށްފައި ނުވާތަކެތގެ ފައިސާ ހޯދުމާއި ގުޅޭ
ކޯޕަރޭޝަނުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި ވިއްކާފައިވާ ތަކެތގެ ތެރެއިން ފައިސާ ލިބިފައި ނުވާ ބިލްތަކާއި ،ބިލް ޮ
އެންމެހައި ކަންތައްކުރުމަށް ދެންނެވއެވެ.

ވފައިވާ ފާމަސއަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިން ،ރ .މާކުރަތުގައި ހުޅު ާ
21

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން
ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ތކުން
ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އެމަގާމަށް މހުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފާމަސ ކޯސް ހަދަމުންދާ އަދި ޢަމަލ ޓްރެއިނިންގ ވެސް ނިމިފައިވާ ފަރާތް ަ
ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް އެމަގާމަށް ނަގާފައިވަނ އެއްވެސް ވަރަކަށް އެކަމުގެ ޓްރެއިނިންގ ހަދާފައިނުވާ ކުދިންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ކށް ބަލާއިރު،
ތަޙްޤޤުކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަ ަ
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މިކޮމިޝަނުން

ސ.މ

އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

އޮފހުގެ ނަން
.1

އެސް.ޓ .އޯއިން ކުރާ ހުރިހާ ވަޒފާގެ އިޢުލާނުތަކަކާ ގުޅިގެން ފަރާތެއް ހޮވާނ އިންޓަރވިއުއިން ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށާއި ،އަދި

ރތެއް ހޮވުމަށްކުރާ ހުރިހާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެންވެސް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ އުޞޫލުކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤޤަށް މަޢުލޫމާތު
އެއ އެސް.ޓ.އޯއިން ވަޒފާއަށް ފަ ާ
ކށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ،އިންޓަވިއުއިން ލިބޭ ޕޮއިންޓުތަކުގެ
ލިބިފައިވާތ  ،ވަޒފާއަށް މހަކު ހޮވުމުގައި ހަމައެކަނި އިންޓަރވިއުއިން ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓްތަ ަ
އިތުރުން ތައުލމާއި ތަޖުރިބާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަޒފާއަށް މހުން ހޮވުމަށް އެސް.ޓ.އޯގެ ރިކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސ އިސްލާހުކުރުމަށާއި،
.2

ތތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި،
އެސް.ޓ.އޯ އިން ކުރާ ވަޒފާގެ އިޢުލާނުތަކާއި ގުޅިގެން ،މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ޝަރު ު

.3

މަޤާމުތަކަށް މހުން އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުހަލާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ،ކުރިއަށް އޮތްތާގައި އެފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުމުގެ

ތތަކުގެ ޒާތ މަޢުލޫމާތު
ށ ލިބުނު މާރކްސްތައް ،އެފަރާ ް
ތކުގެ އިވެލުއޭޝަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ފަރާތަކަ ް
ތ ަ
ގޮތުން ،ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާ ް
ފހަގަކުރެވޭތއާއި އަދި
އުނިކުރުމަށްފަހު ކުންފުނގެ ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކުރުމަކ ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމެއްކަން ކޮމިޝަނަށް ާ
ތބާރު ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމުގައި ފެންނަ ވާހަކަ ދެންނެވއެވެ.
ތތަކުގެ އި ު
މިގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކ ވަޒފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާ ް
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